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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz dyrektywę 98/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów 
medycznych
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0681)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0006/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6 A (nowy)

(6a) Ze względu na obecny brak pewności 
prawa konieczne jest bardziej precyzyjne 
rozróżnienie między dyrektywą 
93/42/EWG a dyrektywą 76/768/EWG 
Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów 
kosmetycznych1. Szczególną uwagę należy 
przy tym zwrócić na główne przewidziane 

  
1 Dz.U. C ... z ..., str. ....
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zastosowanie wyrobu. 
1Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Zmienione 
ostatnio dyrektywą 2005/80/WE Komisji (Dz.U. L 
303 z 22.11.2005, str. 32).

Uzasadnienie

W Zjednoczonym Królestwie i w Niemczech odmiennie interpretuje się art. 1 ust. 5 lit. d 
dyrektywy 93/42/EWG pod względem rozróżnienia między wspomnianą dyrektywą a 
dyrektywą 76/768/EWG w sprawie produktów kosmetycznych. W celu zapewnienia 
jednolitego stosowania prawa europejskiego konieczne jest wyjaśnienie. Szczególne 
uwzględnienie głównego zastosowania przewidzianego przez wytwórcę jest zgodne z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do produktów z 
pogranicza kategorii.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6 B (nowy)

(6b) Rozróżnienie między dyrektywą 
93/42/EWG a innymi dyrektywami, jak na 
przykład dyrektywą 2001/83/WE, nie 
zawsze jest jednoznaczne. Dlatego też 
wskazane jest sporządzenie listy ze 
wskazówkami, ułatwiającej wszystkim 
stronom określenie, które dyrektywy mają 
zastosowanie do danego produktu.

Uzasadnienie

Różne produkty dostają się do „szarej strefy” między dyrektywą 93/42/EWG a innymi 
dyrektywami. W celu ułatwienia organom i wytwórcom podejmowania decyzji, czy dany 
produkt zaklasyfikować jako wyrób medyczny, dyrektywa powinna zawierać różne przykłady, 
które wskazywałyby, czy dany wyrób powinien zostać objęty zakresem dyrektywy 
93/42/EWG.Przykłady te nie powinny jednak zastąpić decyzji podejmowanych w 
poszczególnych przypadkach.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) W celu lepszego potwierdzenia 
przestrzegania przepisów przez 
wytwórców wyrobów wykonywanych na 
zamówienie, należy wprowadzić wyraźny 
wymóg istnienia systemu kontroli 
produkcji po wprowadzeniu wyrobów do 

(9) W celu lepszego potwierdzenia 
przestrzegania przepisów przez 
wytwórców wyrobów wykonywanych na 
zamówienie, należy wprowadzić wyraźny 
wymóg istnienia systemu kontroli 
produkcji po wprowadzeniu wyrobów do 
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obrotu, w tym składania odpowiednim 
organom sprawozdań, analogiczny do 
systemu obowiązującego w przypadku 
pozostałych wyrobów. W celu ułatwienia 
dostępu pacjentów do informacji należy 
wprowadzić wymóg przekazywania
przewidzianej w załączniku VIII do 
dyrektywy 93/42/EWG „Deklaracji” 
również pacjentowi. Deklaracja ta musi 
zawierać nazwę wytwórcy.

obrotu, w tym składania odpowiednim 
organom sprawozdań, analogiczny do 
systemu obowiązującego w przypadku 
pozostałych wyrobów. W celu ułatwienia 
dostępu pacjentów do informacji należy 
wprowadzić wymóg, zgodnie z którym
pacjent ma w każdej chwili prawo wglądu 
do przewidzianej w załączniku VIII do 
dyrektywy 93/42/EWG „Deklaracji” 
przechowywanej przez ostatecznego 
dostawcę i na żądanie otrzymuje jej kopię.
Deklaracja ta musi zawierać nazwę 
wytwórcy.

Uzasadnienie

Z reguły pacjent jest mniej zainteresowany informacją na temat wytwórcy. Dlatego też nakład 
związany z dostarczaniem deklaracji każdemu indywidualnie do domu wydaje się 
nieproporcjonalnie duży. W tym przypadku bardziej wskazane wydaje się, by dane te 
przechowywał lekarz.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 13

(13) W celu właściwego i skutecznego 
funkcjonowania przepisów dyrektywy 
93/42/EWG w odniesieniu do wskazówek 
regulacyjnych dotyczących pojawiających 
się na poziomie krajowym kwestii 
klasyfikacji wyrobów, w szczególności 
kwestii, czy dany produkt mieści się w 
definicji wyrobu medycznego czy też nie, 
w interesie nadzoru rynku krajowego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego leży 
ustanowienie procedury podejmowania 
decyzji w sprawie tego, czy dany produkt 
spełnia kryteria definicji wyrobu 
medycznego czy też nie.

(13) W celu właściwego i skutecznego 
funkcjonowania przepisów dyrektywy 
93/42/EWG w odniesieniu do wskazówek 
regulacyjnych dotyczących pojawiających 
się na poziomie krajowym kwestii 
klasyfikacji wyrobów, w szczególności 
kwestii, czy dany produkt mieści się w 
definicji wyrobu medycznego czy też nie, 
w interesie nadzoru rynku krajowego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego leży 
ustanowienie procedury podejmowania 
decyzji w sprawie tego, czy dany produkt 
spełnia kryteria definicji wyrobu 
medycznego czy też nie. Z uwagi na 
pewność prawa takie decyzje powinny 
odnosić się wyłącznie do poszczególnych 
wyrobów, a nie do szeroko pojmowanych 
kategorii produktów. Powinny one być 
adresowane do państw członkowskich i 
wytwórców. Jednym z kluczowych 
elementów definicji wyrobu medycznego 
jest określenie przez wytwórcę jego 
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przewidzianego zastosowania. Dlatego też 
wskazane jest pełne zaangażowanie 
wytwórcy w ramach przysługującego mu 
prawa do konsultacji przed podjęciem 
decyzji dotyczącej definicji wyrobu.

Uzasadnienie

Wiele kategorii wyrobów obejmuje szeroką gamę produktów, które nie zawsze charakteryzują 
się identycznymi atrybutami bądź przewidzianym zastosowaniem. W związku z tym decyzje 
należy zawsze podejmować w odniesieniu do pojedynczych produktów. Ponadto określone 
przez wytwórcę przewidziane zastosowanie stanowi integralny element definicji wyrobu 
medycznego i dlatego wytwórcy powinni odgrywać istotną rolę w procesie podejmowania 
decyzji.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 15

(15) W celu dalszego zapewnienia zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa konieczne 
jest zapewnienie bardziej spójnego 
stosowania przepisów w zakresie środków 
ochrony zdrowia.

(15) W celu dalszego zapewnienia zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwa konieczne 
jest zapewnienie bardziej spójnego 
stosowania przepisów w zakresie środków 
ochrony zdrowia. W szczególności należy 
zagwarantować, że w momencie 
zastosowania wyroby nie zagrażają 
bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów. W 
kwestii częstotliwości używania w całej 
Europie powinna obowiązywać wspólna 
deklaracja wyrobów. Ponadto przepisy 
dotyczące przygotowania do ponownego 
użytku powinny być nadal określane na 
poziomie krajowym.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że żadne wyroby medyczne nie będą zgłaszane w jednym państwie 
członkowskim jako wyroby „jednorazowego użytku”, a w innym - jako wyroby 
„wielorazowego użytku”. Ponadto w przypadku przygotowania do ponownego użytku 
powinny obowiązywać wspólne standardy higieny.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 (A) (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera a) część wprowadzająca (Dyrektywa 90/385/EWG)
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a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany 
do celów medycznych w odniesieniu do 
ludzi do celów:

a) „wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
wraz z wszelkimi akcesoriami, łącznie z 
oprogramowaniem przeznaczonym 
zgodnie z intencją wytwórcy specjalnie do 
celów diagnostycznych i koniecznym do 
jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
używany w odniesieniu do ludzi do celów:

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł powinien obejmować wyłącznie oprogramowanie diagnostyczne, a nie 
wszystkie jego rodzaje. Dodanie zwrotu „do celów medycznych” może doprowadzić do 
wyłączenia niektórych wyrobów z zakresu dyrektywy. Doprowadziłoby to do powstania 
niepewności wśród użytkowników i mogło skutkować aplikowaniem pacjentom 
nieskontrolowanych wyrobów.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 (D)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 90/385/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana 
oddzielnie może być uważana za produkt 
inżynierii tkanek ludzkich w rozumieniu 
[art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) [w 
sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]], i która działa na organizm 
ludzki w sposób pomocniczy do działania 
wyrobu, wówczas taki wyrób musi zostać 
oceniony i zatwierdzony zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

4b. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, substancję, która używana 
oddzielnie może być uważana za produkt 
inżynierii tkanek ludzkich w rozumieniu 
[art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady (**) [w 
sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]], której część komórkowa lub 
tkankowa zawiera wyłącznie niezdolne do 
życia tkanki lub komórki i która działa na 
organizm ludzki w sposób pomocniczy do 
działania wyrobu, wówczas taki wyrób 
musi zostać oceniony i zatwierdzony 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie definicji wyrobów łączonych, objętych zakresem dyrektyw 
93/42/EWG i 90/385/EWG, aby były one zgodne z podejściem zaproponowanym w 
sprawozdaniu Mikolasika w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Za 
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wyroby medyczne należy uznać i odpowiednio ocenić tylko te produkty, które zawierają 
niezdolne do życia tkanki i komórki i które działają pomocniczo w stosunku do stosowanego 
wyrobu. Wszystkie pozostałe produkty łączone powinny być klasyfikowane jako produkty 
lecznicze nowych terapii.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 (A) (nowy)

Artykuł 4 ustęp 2 tiret 2 (Dyrektywa 90/385/EWG)

(1a) art. 4 ust. 2 tiret 2 otrzymuje 
nastepujące brzmienie:
- wyrobów wykonanych na zamówienie 
wprowadzanych do obrotu i oddawanych 
do użytku, jeśli spełniają one warunki 
ustanowione w załączniku VI i jeśli 
dołączono do nich deklarację, o której 
mowa w tym załączniku i której kopia 
przekazywana jest na żądanie 
jednoznacznie określonemu pacjentowi. 
Zasadniczo deklarację przechowuje lekarz 
prowadzący i pacjent ma do niej wgląd w 
każdej chwili. Deklaracja pozwala 
jednoznacznie zidentyfikować wytwórcę.

Uzasadnienie

Z uwagi na ochronę danych osobowych musi istnieć możliwość zabezpieczenia tożsamości 
pacjenta również za pomocą kodowania. 

Z reguły pacjent jest mniej zainteresowany informacją na temat wytwórcy. Dlatego też nakład 
związany z dostarczaniem deklaracji każdemu indywidualnie do domu wydaje się 
nieproporcjonalnie duży. W tym przypadku bardziej wskazane wydaje się, by dane te 
przechowywał lekarz. Deklaracja musi pozwolić na jednoznaczną identyfikację wytwórcy. 
Możliwe są przypadki, kiedy samo nazwisko jest niewystarczające.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 10a ustęp 2 akapit 2 (Dyrektywa 90/385/EWG)

W odniesieniu do wyrobów, o których 
mowa w ust. 1, upoważniony 
przedstawiciel informuje właściwe organy 
Państwa Członkowskiego, w którym 

W odniesieniu do wyrobów, o których 
mowa w ust. 1, upoważniony 
przedstawiciel informuje właściwe organy 
Państwa Członkowskiego, w którym 
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posiada on zarejestrowaną siedzibę, o 
adresie zarejestrowanej siedziby oraz 
kategorii danych wyrobów.

posiada on zarejestrowaną siedzibę, o 
adresie zarejestrowanej siedziby oraz 
kategorii danych wyrobów.
Poinformowanie drogą elektroniczną jest 
wystarczające. Ponadto upoważniony 
przedstawiciel musi być przygotowany na 
udzielanie odpowiedzi na ewentualne 
pytania. 

Uzasadnienie

Należy możliwie jednoznacznie zdefiniować zadania upoważnionego przedstawiciela.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (A) (I)

Artykuł 1 ustęp 2 litera a) część wprowadzająca (Dyrektywa 93/42/EWG)

a) „„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
łącznie z oprogramowaniem koniecznym 
do jego właściwego funkcjonowania, który 
według przeznaczenia wytwórcy ma być 
używany w odniesieniu do ludzi do 
celów:”;

a) „„wyrób medyczny” oznacza dowolny 
przyrząd, aparat, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, 
łącznie z oprogramowaniem 
przeznaczonym zgodnie z intencją 
wytwórcy specjalnie do celów 
diagnostycznych i koniecznym do jego 
właściwego funkcjonowania, który według 
przeznaczenia wytwórcy ma być używany 
w odniesieniu do ludzi do celów:”;

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł powinien obejmować wyłącznie oprogramowanie diagnostyczne, a nie 
wszystkie jego rodzaje. Dodanie zwrotu „do celów medycznych” może doprowadzić do 
wyłączenia niektórych wyrobów z zakresu dyrektywy. Doprowadziłoby to do powstania 
niepewności wśród użytkowników i mogło skutkować aplikowaniem pacjentom 
nieskontrolowanych wyrobów.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (A) (I A) (nowy)

Artykuł 1 ustęp 2 litera a) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(ia) na końcu lit. a) dodaje się zdanie w 
brzmieniu:
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„W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
wszystkie szkła kontaktowe należy uznać 
za wyroby medyczne;”

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie określić, że szkła kontaktowe traktuje się jako wyroby medyczne.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (E)

Artykuł 1 ustęp 4b (Dyrektywa 93/42/EWG)

4b. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust.
2] rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [rozporządzenie 
w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004]] i która działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas taki wyrób musi zostać oceniony 
i zatwierdzony zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.”

4b. Jeśli wyrób zawiera jako integralną 
część substancję, która używana oddzielnie 
może być uważana za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust.
2] rozporządzenia (WE) nr […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady (**) [rozporządzenie 
w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
726/2004], której część komórkowa lub 
tkankowa zawiera wyłącznie niezdolne do 
życia tkanki lub komórki i która działa na 
organizm w sposób pomocniczy do 
działania wyrobu, wówczas taki wyrób 
musi zostać oceniony i zatwierdzony 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.”

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie definicji wyrobów łączonych, objętych zakresem dyrektyw 
93/42/EWG i 90/385/EWG, aby były one zgodne z podejściem zaproponowanym w 
sprawozdaniu Mikolasika w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Za 
wyroby medyczne należy uznać i odpowiednio ocenić tylko te produkty, które zawierają 
niezdolne do życia tkanki i komórki i które działają pomocniczo w stosunku do stosowanego 
wyrobu. Wszystkie pozostałe produkty łączone powinny być klasyfikowane jako produkty 
lecznicze nowych terapii.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (F) (IA) (nowy)

Artykuł 1 ustęp 5 litera d( (Dyrektywa 93/42/EWG)

(ia) lit. d otrzymuje następujące 
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brzmienie:
„(d) produkty kosmetyczne w rozumieniu 
dyrektywy 76/768/EWG. 
Zastosowanie przewidziane przez 
wytwórcę jest istotnym kryterium przy 
podejmowaniu decyzji, czy dany produkt 
wchodzi w zakres wyżej wymienionej czy 
też niniejszej dyrektywy.”

Uzasadnienie

W Zjednoczonym Królestwie i w Niemczech odmiennie interpretuje się art. 1 ust. 5 lit. d 
dyrektywy 93/42/EWG pod względem rozróżnienia między wspomnianą dyrektywą a 
dyrektywą 76/768/EWG w sprawie produktów kosmetycznych. W celu zapewnienia 
jednolitego stosowania prawa europejskiego konieczne jest wyjaśnienie. 
Szczególne uwzględnienie głównego zastosowania przewidzianego przez wytwórcę jest 
zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do 
produktów z pogranicza kategorii.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (G)

Artykuł 1 ustęp 6 (Dyrektywa 93/42/EWG)

g) skreśla się ust. 6; g) ust. 6 zastępuje się następującym 
ustępem:
"6. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do 
wyposażenia ochrony osobistej objętego 
zakresem dyrektywy 89/686/EWG. W celu 
podjęcia decyzji, czy dany produkt 
wchodzi w zakres stosowania tejże 
dyrektywy, czy też obecnej dyrektywy, 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
główne przewidziane zastosowanie 
produktu i odpowiedni mechanizm 
działania.” 

Uzasadnienie

Kiedy produkt odpowiada definicji „wyrobu medycznego” i potencjalnie wchodzi również w 
zakres innych dyrektyw (np. w sprawie produktów medycznych, kosmetycznych, wyposażenia 
ochrony osobistej, maszyn), podstawą określenia dyrektywy, która powinna stosować się do 
tego produktu, jest ocena jego głównego przewidzianego zastosowania oraz odpowiedniego 
mechanizmu działania w celu zapewnienia wytwórcy i innym zainteresowanym osobom 
pewności i jasności prawa.
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Poprawka 15
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1 (A)

Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(1a) w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Państwa członkowskie podejmują 
również wszystkie konieczne kroki w celu 
zagwarantowania, że sprzedaż wyrobów 
medycznych przez internet, handel 
wysyłkowy lub inne kanały dystrybucji nie 
stwarza zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów i że 
przestrzegane są przy tym wszystkie 
przepisy określone w niniejszej 
dyrektywie.”

Uzasadnienie

Sprzedaż wyrobów medycznych przez internet musi podlegać szczególnemu nadzorowi. 
Należy unikać sytuacji, w których takie lub inne alternatywne drogi dystrybucji stanowiłyby 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2

Artykuł 1 ustęp 2 tiret 2 (Dyrektywa 93/42/EWG)

- wyrobów wykonywanych na zamówienie, 
wprowadzanych do obrotu i używania, jeśli 
spełniają one warunki ustanowione w art. 
11 w związku z załącznikiem VIII;
wyrobom klasy IIa, IIb oraz III towarzyszy 
deklaracja określona w załączniku VIII, 
która przekazywana jest konkretnemu 
pacjentowi.

- wyrobów wykonywanych na zamówienie, 
wprowadzanych do obrotu i używania, jeśli 
spełniają one warunki ustanowione w art. 
11 w związku z załącznikiem VIII;
wyrobom klasy IIa, IIb oraz III towarzyszy 
deklaracja określona w załączniku VIII, 
której kopia przekazywana jest na żądanie 
jednoznacznie określonemu pacjentowi.
Zasadniczo deklarcję przechowuje 
ostateczny dostawca i pacjent ma do niej 
wgląd w każdej chwili. Deklaracja 
pozwala jednoznacznie zidentyfikować 
wytwórcę.

Uzasadnienie

Z uwagi na ochronę danych osobowych musi istnieć możliwość zabezpieczenia tożsamości 
pacjenta również za pomocą kodowania. 
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Z reguły pacjent jest mniej zainteresowany informacją na temat wytwórcy. Dlatego też nakład 
związany z dostarczaniem deklaracji każdemu indywidualnie do domu wydaje się 
nieproporcjonalnie duży. W tym przypadku bardziej wskazane wydaje się, by dane te 
przechowywał lekarz. Deklaracja musi pozwolić na jednoznaczną identyfikację wytwórcy. 
Możliwe są przypadki, kiedy samo nazwisko jest niewystarczające. 

Poprawka 17
ARTYKUŁ 2 PUNKT 4 (B)

Artykuł 11 ustęp 14 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(b) dodaje się następujący ustęp:
„14. Komisja może, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 7 ust. 2, przyjąć 
środki zezwalające na przedstawianie 
instrukcji używania w inny sposób.”

skreślony

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość przekazywania informacji na temat bezpiecznego i właściwego 
stosowania wyrobów medycznych przez specjalistów za pośrednictwem współczesnych 
środków komunikacji (np. etykietowania elektronicznego). Należy skreślić nowy ustęp 14 i 
odpowiednio zmienić sekcję 13.1 załącznika I.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6

Artykuł 13 ustęp 1 litera d) (Dyrektywa 93/42/EWG)

d) stosowanie zasad klasyfikacji 
zamieszczonych w załączniku IX wymaga 
decyzji, czy dany produkt spełnia kryteria 
jednej z definicji w art. 1 ust. 2 lit. a) do e),

d) konieczna jest decyzja, czy dany 
produkt spełnia kryteria jednej z definicji 
w art. 1 ust. 2 lit. a) do e),

Uzasadnienie

Decyzje powinny zapadać w odniesieniu do określonych pojedynczych produktów, ponieważ 
kategorie produktów są często kompleksowe i w ich obrębie poszczególne produkty nie zawsze 
charakteryzują się jednakowymi atrybutami lub przewidzianym zastosowaniem.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 A (nowy)

Artykuł 13 ustęp 1 (Dyrektywa 93/42/EWG)
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(6a) w art. 13 ust. 1 na końcu ustępu 
dodaje się następujące zdanie:
„Komitet, o którym mowa w art. 7, 
powinien zostać ustanowiony do 
31.12.2009 r.”

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie ograniczenia (klauzula wygaśnięcia) dla odpowiedniego 
komitetu ustanowionego w ramach procedury komitologii.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 B (nowy)

Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(6b) w art. 13 dodaje się ustęp 1a w 
brzmieniu:
1a. Środki zgodne z ust. 1 są rezultatem 
konsultacji z wytwórcą określonego 
produktu i są skierowane zarówno do 
państw członkowskich, jak i do 
wytwórców. Podejmując takie decyzje, 
Komisja powinna uwzględnić wszystkie 
aspekty prawne (w tym orzeczenia 
trybunałów krajowych), bezpieczeństwo i 
skuteczność, ocenę naukową, użyteczność 
medyczną oraz dotychczasowe 
zastosowanie wyrobu. W razie potrzeby 
należy zasięgnąć opinii niezależnych 
ekspertów naukowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy 93/42/EWG intencja wytwórcy stanowi integralną 
część definicji wyrobu medycznego. Ważne jest zatem, by wytwórca uczestniczył w procesie 
podejmowania odpowiednich decyzji. Ostateczną decyzję co do tego, czy dany wyrób objąć 
zakresem dyrektywy 93/42/EWG, podejmuje jednak ETS. Dlatego też należy zapewnić 
wytwórcom możliwość wniesienia takiej sprawy do ETS. W przeciwnym razie musieliby oni 
angażować ETS w długoletnie postępowanie w ramach art. 234 traktatu UE.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 C (nowy)
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Artykuł 13 ustęp 1 b (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(6c) w art. 13 dodaje się ustęp 1b w 
brzmieniu:
1b. W sytuacji, kiedy Komisja otrzymuje 
uzasadniony wniosek jednego z państw 
członkowskich zgodnie z ust. 1 lit. d 
dotyczący określonego wyrobu lub 
kategorii wyrobów, przeprowadza ona 
badanie rynku w celu stwierdzenia, czy na 
rynku wewnętrznym istnieją już podobne 
wyroby. Na tej podstawie Komisja 
podejmuje decyzję dotyczącą klasyfikacji 
tych wyrobów zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy 93/42/EWG intencja wytwórcy stanowi integralną 
część definicji wyrobu medycznego. Ważne jest zatem, by wytwórca uczestniczył w procesie 
podejmowania odpowiednich decyzji. Ostateczną decyzję co do tego, czy dany wyrób objąć 
zakresem dyrektywy 93/42/EWG, podejmuje jednak ETS. Dlatego też należy zapewnić 
wytwórcom możliwość wniesienia takiej sprawy do ETS. W przeciwnym razie musieliby oni 
angażować ETS w długoletnie postępowanie w ramach art. 234 traktatu UE.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 2 PUNKT 6 D (nowy)

Artykuł 13 ustęp 1 c (nowy) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(6d) w art. 13 dodaje się ustęp 1c w 
brzmieniu:
„1c. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy, zgodnie z którymi sprzedaż i 
dystrybucja wszystkich typów szkieł 
kontaktowych we wszystkich punktach 
sprzedaży odbywa się wyłącznie na 
podstawie ważnej recepty w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa europejskich 
konsumentów przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu swobody wyboru 
autoryzowanego punktu dystrybucji lub 
sprzedaży.”
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Uzasadnienie

Z uwagi na rozpowszechnione stosowanie szkieł kontaktowych oraz zagrożenia związane z ich 
nieautoryzowaną sprzedażą i dystrybucją niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich 
rodzajów szkieł kontaktowych. Ochronę konsumentów należy zapewnić dzięki kompleksowej 
kontroli jakości szkieł kontaktowych.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 2 PUNKT 8

Artykuł 14 a (Dyrektywa 93/42/EWG)

(8) w art. 14a wprowadza się następujące 
zmiany:
a) w ust. 1, w akapicie drugim wprowadza 
się następujące zmiany:
(i) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) dane dotyczące rejestracji wytwórców i 
upoważnionych przedstawicieli oraz 
wyrobów zgodnie z art. 14;”;
(ii) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„d) dane dotyczące badań klinicznych, o 
których mowa w art. 15;”;
b) ustęp 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„3. Komisja przyjmie, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 7 ust. 2, środki 
umożliwiające wykonanie ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu oraz, w 
szczególności, dotyczące zakresu 
wymaganych danych dotyczących badań 
klinicznych.”;

(8) art. 14a zostaje skreślony

Uzasadnienie

Baza danych nadal nie funkcjonuje, mimo że upłynęło już ponad 13 lat od chwili pojawienia 
się tej idei! Dlatego też w międzyczasie wiele państw członkowskich stworzyło własne bazy 
danych. Europejski system nadzoru funkcjonuje wzorcowo. Mimo rejestracji wytwórców lub 
też upoważnionych przedstawicieli w bazie danych EUDAMED niektóre państwa 
członkowskie opowiadają się za osobną rejestracją, co wyraźnie kłóci się z ideą bazy danych i 
oznacza dodatkową biurokrację.
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Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 1 (A)

Załącznik I sekcja 9 tiret 7 (Dyrektywa 90/385/EWG)

„W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie lub które same stanowią 
oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.”

„W przypadku wyrobów, które zawierają 
oprogramowanie, w zakresie 
oprogramowania należy uwzględnić 
zasady cyklu rozwoju, minimalizacji 
ryzyka, zatwierdzania i weryfikacji.”

Uzasadnienie

Należy usunąć określenie „zatwierdzanie” w celu uniknięcia gromadzenia zbędnych danych.

Poprawka 25
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 5 A (nowy)

Załącznik 6 sekcja 2.1 (Dyrektywa 90/385/EWG)

(5a) w załączniku VI sekcji 2.1 tiret 1 
otrzymuje następujące brzmienie:
„- dane konieczne do identyfikacji wyrobu 
oraz jego cenę,”

Uzasadnienie

Podanie ceny zwiększy przejrzystość łańcucha dostaw.

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 5 B (nowy)

Załącznik 6 sekcja 2.1 (Dyrektywa 90/385/EWG)

(5b) w załączniku VI sekcji 2.1 tiret 4 
otrzymuje następujące brzmienie:
„- szczególne właściwości wyrobu, 
wynikające ze zlecenia pisemnego,”

UzasadnienieArt. 1 lit. d stanowi, że wyżej wspomniane zlecenie (dla wyrobów wykonanych 
na zamówienie) może zostać wystawione przez każdą osobę, która jest do tego uprawniona z 
uwagi na kwalifikacje zawodowe. Wbrew temu stwierdzeniu w sekcji 2.1 tiret 4 mowa jest 
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wyłącznie o zleceniach lekarskich. Należy usunąć tę sprzeczność.

Poprawka 27
ZAŁĄCZNIK I PUNKT 5 C (nowy)

Załącznik 6 sekcja 3 a (nowa) (Dyrektywa 90/385/EWG)

(5c) w załączniku VI dodaje się sekcję w 
brzmieniu:
„3a. Dane podane w deklaracjach, o 
których mowa w niniejszym załączniku, 
należy przechowywać przez okres co 
najmniej pięciu lat od daty produkcji.”

Uzasadnienie

Nieznany jest żaden przypadek, kiedy przechowywanie zapisów byłoby konieczne przez okres 
dłuższy niż pięć lat. Dlatego dodatkowe obciążenia dla wytwórców wyrobów wykonanych na 
zamówienie, wynikające z dotychczasowych sformułowań, wydają się nieproporcjonalnie 
duże.

Poprawka 28
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (A)

Załącznik I sekcja 1 (Dyrektywa 9/42/EWG)

1. Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, że używanie 
ich zgodnie z warunkami i 
przeznaczeniem, a także, gdzie stosowne, 
zgodnie z wiedzą techniczną, 
doświadczeniem, wykształceniem lub 
stopniem wyszkolenia przewidzianych 
użytkowników, nie zagraża warunkom 
klinicznym, bezpieczeństwu pacjentów, 
bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników, 
lub, gdzie stosowne, innych osób, pod 
warunkiem, że wszelkie zagrożenie, które 
może towarzyszyć ich użyciu jest 
zagrożeniem akceptowalnym w 
odniesieniu do korzyści dla pacjenta i że są 
one zgodne z wysokim poziomem ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa. Obejmuje to 
obniżenie, w najszerszym możliwym 
stopniu, ryzyka, jakie stwarza błąd 

1. Wyroby muszą być projektowane i 
wytwarzane w taki sposób, że używanie 
ich zgodnie z warunkami i przeznaczeniem
i przy szczególnym uwzględnieniu, czy 
wyrób jest przeznaczony do 
profesjonalnego użytku czy nie, nie 
zagraża warunkom klinicznym, 
bezpieczeństwu pacjentów, 
bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników, 
lub, gdzie stosowne, innych osób, pod 
warunkiem, że wszelkie zagrożenie, które 
może towarzyszyć ich użyciu jest 
zagrożeniem akceptowalnym w 
odniesieniu do korzyści dla pacjenta i że są 
one zgodne z wysokim poziomem ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa. Wytwórca 
ocenia i obniża potencjalne ryzyko, jakie 
stwarza błąd popełniony przez 
użytkownika i które można przypisać
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popełniony przez użytkownika, dzięki 
wykorzystaniu ergonomicznych cech
wyrobu oraz stosowaniu go przez 
przewidzianego użytkownika.

ergonomicznym cechom wyrobu oraz 
stosowaniu go przez przewidzianego 
użytkownika.

Uzasadnienie

Obecny tekst odnoszący się do kształcenia i szkolenia może być różnie interpretowany w 
różnych państwach członkowskich i prowadzić do powstania niepewności prawa. Zgodnie z 
obecną wersją dyrektywy konieczne jest przeprowadzenie właściwej wewnętrznej analizy 
ryzyka projektu produktu, co wymaga zagwarantowania, że cechy ergonomiczne konkretnego 
wyrobu będą służyły przewidywanemu zastosowaniu, zwłaszcza w przypadku, kiedy taki 
wyrób jest przeznaczony do użytku nieprofesjonalnego.

Poprawka 29
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (A) A (nowy)

Załącznik I sekcja 6a (nowa) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(aa) dodaje się ustęp 6a w brzmieniu:
„6a. Wytwórcy lub ich upoważnieni 
przedstawiciele muszą deklarować 
produkty w odniesieniu do ponownej 
obróbki wspólnie w całej Unii 
Europejskiej.”

Uzasadnienie

Należy położyć kres niedopuszczalnej sytuacji, w której dany produkt jest oferowany w 
jednym państwie członkowskim jako wyrób „jednorazowego użytku”, a w innym - jako wyrób 
„wielorazowego użytku”.

Poprawka 30
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (B)

Załącznik I sekcja 7.4 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(b) 7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako 
integralną część substancję, która, użyta 
oddzielnie, może być uznana za produkt 
leczniczy zgodnie z definicją zawartą w 
art. 1 dyrektywy 2001/83/WE i która to 
substancja zdolna jest do oddziaływania na 
organizm ludzki działając w sposób 
pomocniczy względem takiego wyrobu, 

(b) 7.4. Jeżeli wyrób zawiera jako 
integralną część substancję, która, użyta 
oddzielnie, może być uznana za produkt 
leczniczy zgodnie z definicją zawartą w 
art. 1 dyrektywy 2001/83/WE i która to 
substancja zdolna jest do oddziaływania na 
organizm ludzki działając w sposób 
pomocniczy względem takiego wyrobu, 
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wówczas jakość, bezpieczeństwo i 
użyteczność takiej substancji musi zostać 
zweryfikowana przez analogiczne 
zastosowanie odpowiednich metod 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE.

wówczas jakość, bezpieczeństwo i 
użyteczność takiej substancji musi zostać 
zweryfikowana przez analogiczne 
zastosowanie odpowiednich metod 
określonych w załączniku I dyrektywy 
2001/83/WE.

W przypadku substancji, która:
- uzyskała już, jako produkt leczniczy, 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 
(*) lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
lub
- wchodzi w zakres załącznika do 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
lub
- jest pochodną krwi ludzkiej;
jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności substancji 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do Europejskiej 
Agencji ds. Leków (EMEA) o wydanie 
naukowej opinii na temat jakości i 
bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod 
uwagę proces produkcyjny oraz dane 
dotyczące włączenia substancji do wyrobu.

Jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności substancji 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do jednego z 
właściwych organów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2001/83/WE lub do 
Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) o 
wydanie naukowej opinii na temat jakości i 
bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii właściwy organ lub 
EMEA bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące 
użyteczności włączenia substancji do 
wyrobu zgodnie z ustaleniami jednostki
notyfikowanej.

W przypadku pozostałych substancji
jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności substancji 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do jednego z 
właściwych organów wyznaczonych przez 
Państwa Członkowskie zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2001/83/WE o 
wydanie opinii na temat jakości i 

W przypadku substancji, będącej 
pochodną krwi ludzkiej, jednostka 
notyfikowana, po zweryfikowaniu 
użyteczności substancji jako części wyrobu 
medycznego i uwzględniając przewidziane 
zastosowanie tego wyrobu, zwraca się do 
EMEA o wydanie opinii na temat jakości i 
bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii EMEA bierze pod 
uwagę proces produkcyjny oraz dane 
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bezpieczeństwa substancji. Przy 
wydawaniu opinii właściwy organ bierze 
pod uwagę proces produkcyjny oraz dane 
dotyczące włączenia substancji do wyrobu.

dotyczące użyteczności włączenia 
substancji do wyrobu zgodnie z 
ustaleniami jednostki notyfikowanej.

W przypadku wprowadzenia zmian w 
odniesieniu do substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym, w 
szczególności związanych z procesem 
produkcyjnym wyrobu, zmiany te będą 
oceniane poprzez zastosowanie 
analogicznych procedur do procedur 
oceny zmian w produktach leczniczych, 
przewidzianych w rozporządzeniach 
Komisji (WE) nr 1084/2003 (**) oraz 
(WE) nr 1085/2003 (***). Jednostka
notyfikowana zostanie poinformowana o 
zmianach i skonsultuje się z odpowiednim 
właściwym organem ds. leków (tj. 
organem, z którym prowadzono pierwotne 
konsultacje) w celu potwierdzenia, że 
jakość i bezpieczeństwo substancji 
pomocniczej zostały zachowane, a także w 
celu zapewnienia, że zmiany te nie mają 
negatywnego wpływu na ustalony stosunek 
korzyści do ryzyka, związany z 
zastosowaniem substancji w danym 
wyrobie medycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w 
odniesieniu do substancji pomocniczej 
zastosowanej w wyrobie medycznym, w 
szczególności związanych z procesem 
produkcyjnym wyrobu, jednostka 
notyfikowana zostanie poinformowana o 
zmianach i skonsultuje się z odpowiednim 
właściwym organem ds. leków (tj. 
organem, z którym prowadzono pierwotne 
konsultacje) w celu potwierdzenia, że 
jakość i bezpieczeństwo substancji 
pomocniczej zostały zachowane, a także w 
celu zapewnienia, że zmiany te nie mają 
negatywnego wpływu na ustalony stosunek 
korzyści do ryzyka, związany z 
zastosowaniem substancji w danym 
wyrobie medycznym.

Uzasadnienie

Należy zachować obecny system, który umożliwia jednostkom notyfikowanym zwracanie się o 
wydanie opinii do odpowiednich organów krajowych, w celu zapewnienia planowego i 
ekonomicznego uwzględnienia bezpieczeństwa i jakości danej substancji. Obowiązek oceny 
użyteczności włączenia substancji medycznej do wyrobu powinien nadal spoczywać na 
jednostce kontrolnej odpowiedzialnej za ogólną ocenę wyrobu.

Poprawka 31
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (C)

Załącznik I sekcja 7.4 a (Dyrektywa 93/42/EWG)

7.4a. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie 

7.4a. Jeśli wyrób zawiera, jako integralną 
część, produkt, który używany oddzielnie 
może być uważany za produkt inżynierii 
tkanek ludzkich w rozumieniu [art. 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie 
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zaawansowanych terapii i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004] i który 
działa na organizm w sposób pomocniczy 
do działania wyrobu, wówczas jakość, 
bezpieczeństwo i użyteczność takiego
produktu musi zostać zweryfikowana 
metodami analogicznymi do metod 
określonych w rozporządzeniu WE nr […] 
[w sprawie zaawansowanych terapii i 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
726/2004].

zaawansowanych terapii i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004], 
którego tkanki lub komórki zawierają 
wyłącznie niezdolne do życia tkanki lub 
komórki i który działa na organizm w 
sposób pomocniczy do działania wyrobu, 
wówczas jakość, bezpieczeństwo i 
użyteczność takiego produktu musi zostać 
zweryfikowana metodami analogicznymi 
do metod określonych w załączniku I 
części IV punkcie 5 dyrektywy 
2001/83/WE z ostatnimi zmianami.

Jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności produktu 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do [Komitetu ds. 
Zaawansowanych Terapii] o wydanie 
opinii naukowej na temat jakości i 
bezpieczeństwa produktu. Przy wydawaniu 
opinii [Komitet ds. Zaawansowanych 
Terapii] bierze pod uwagę proces 
produkcyjny oraz dane dotyczące 
włączenia produktu do wyrobu.

Jednostka notyfikowana, po 
zweryfikowaniu użyteczności produktu 
jako części wyrobu medycznego i 
uwzględniając przewidziane zastosowanie 
tego wyrobu, zwraca się do EMEA o 
wydanie opinii naukowej na temat jakości i 
bezpieczeństwa produktu.

Uzasadnienie

Należy zachować obecny system, który umożliwia jednostkom notyfikowanym zwracanie się o 
wydanie opinii do odpowiednich organów krajowych, w celu zapewnienia planowego i 
ekonomicznego uwzględnienia bezpieczeństwa i jakości danej substancji. Obowiązek oceny 
użyteczności włączenia substancji medycznej do wyrobu powinien nadal spoczywać na 
jednostce kontrolnej odpowiedzialnej za ogólną ocenę wyrobu.

Poprawka 32
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (E)

Załącznik I sekcja 12.1 a (Dyrektywa 93/42/EWG)

12.1a. W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie lub które same 
stanowią oprogramowanie medyczne, 
oprogramowanie takie musi zostać 
zatwierdzone zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy i z uwzględnieniem zasad cyklu 
rozwoju, minimalizacji ryzyka, 
zatwierdzania i weryfikacji.

12.1a. W przypadku wyrobów, które 
zawierają oprogramowanie, w zakresie 
oprogramowania należy uwzględnić
zasady cyklu rozwoju, minimalizacji 
ryzyka, zatwierdzania i weryfikacji.
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Uzasadnienie

Należy usunąć określenie „zatwierdzanie” w celu uniknięcia gromadzenia zbędnych danych.

Poprawka 33
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (F)

Załącznik I sekcja 13.1 ustęp 1 (Dyrektywa 93/42/EWG)

13.1. Każdemu wyrobowi musi 
towarzyszyć informacja konieczna do jego 
bezpiecznego i właściwego używania, z 
uwzględnieniem przeszkolenia i wiedzy 
potencjalnych użytkowników, oraz do 
zidentyfikowania wytwórcy.

13.1. Do każdego wyrobu musi być 
dołączona informacja konieczna do jego 
bezpiecznego i zgodnego z 
przeznaczeniem używania, z 
uwzględnieniem przeszkolenia i wiedzy 
potencjalnych użytkowników, oraz do 
zidentyfikowania wytwórcy.

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość przekazywania informacji na temat bezpiecznego i właściwego 
stosowania wyrobów medycznych przez specjalistów za pośrednictwem współczesnych 
środków komunikacji (np. etykietowania elektronicznego). Należy skreślić nowy ustęp 14 i 
odpowiednio zmienić sekcję 13.1 załącznika I.

Poprawka 34
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (FA) (nowy)

Załącznik I sekcja 13.1 ustępy 3 i 4 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(fa) w sekcji 13.1 ustępy 3 i 4 zastępuje się 
ustępami w brzmieniu:
„Na tyle, na ile jest to możliwe i stosowne, 
informacje konieczne do bezpiecznego 
używania wyrobu muszą być umieszczone 
na samym wyrobie i/lub na każdym 
elemencie opakowania lub, w stosownych 
przypadkach, na opakowaniu handlowym. 
Jeżeli pojedyncze opakowania nie są 
możliwe, informacje muszą być 
umieszczone na jednym lub większej 
liczbie wyrobów i dostarczone z nimi.

Zalecenia dotyczące stosowania każdego 
wyrobu muszą być przekazywane za 
pośrednictwem najnowocześniejszych 
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systemów przekazywania informacji. 
Załączanie zaleceń w formie 
niedrukowanej jest uzasadnione wyłącznie 
w przypadku wyrobów medycznych 
przeznaczonych do stosowania przez 
specjalistów opieki zdrowotnej w 
placówkach służby zdrowia. W takim 
przypadku wytwórca musi zapewnić 
placówkom służby zdrowia możliwość 
terminowego zwrócenia się o udzielenie 
informacji w formie pisemnej. 

Zalecenia nie są wymagane, w drodze 
wyjątku, w przypadku wyrobów klasy I lub 
IIa, jeżeli możliwe jest ich bezpieczne 
używanie bez zaleceń.” 

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość przekazywania informacji na temat bezpiecznego i właściwego 
stosowania wyrobów medycznych przez specjalistów za pośrednictwem współczesnych 
środków komunikacji (np. etykietowania elektronicznego). Należy skreślić nowy ustęp 14 i 
odpowiednio zmienić sekcję 13.1 załącznika I.

Poprawka 35
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1 (G) (II)

Załącznik I sekcja 13.3 podpunkt b) (Dyrektywa 93/42/EWG)

(b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego, w tym odpowiedni 
kod w ramach uznanej międzynarodowej 
terminologii wyrobów medycznych,

(b) dane szczegółowe bezpośrednio 
konieczne dla użytkownika w celu 
zidentyfikowania wyrobu i zawartości 
opakowania zbiorczego,

Uzasadnienie

Wprowadzoną w projekcie wniosku „uznaną międzynarodowo terminologię wyrobów 
medycznych” należy uznać za część informacji dostarczanej przez wytwórcę, nie należy 
jednak wymagać jej obecności na etykietach, jak sugeruje ustawodawca. Obowiązek 
umieszczania takiego systematycznie aktualizowanego kodu na etykiecie produktu 
prowadziłby do częstych zmian oznakowań, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami dla 
przemysłu i nie przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa produktu.
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Poprawka 36
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 7 (A)

Załącznik VII sekcja 2 (Dyrektywa 93/42/EWG)

2. Wytwórca musi przygotować 
dokumentację techniczną opisaną w sekcji 
3. Do celów kontroli wytwórca lub jego 
upoważniony przedstawiciel z siedzibą we 
Wspólnocie musi udostępniać tę 
dokumentację, włącznie z deklaracją 
zgodności, organom krajowym przez okres 
co najmniej równy przewidzianemu 
okresowi życia produktu określonemu 
przez wytwórcę, jednak nie krócej niż 
przez pięć lat od daty wytworzenia.

2. Wytwórca musi przygotować 
dokumentację techniczną opisaną w sekcji 
3. Do celów kontroli wytwórca lub jego 
upoważniony przedstawiciel z siedzibą we 
Wspólnocie lub importer musi udostępniać 
tę dokumentację, włącznie z deklaracją 
zgodności, organom krajowym przez okres 
co najmniej pięciu lat od daty 
wytworzenia.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zbędnej biurokracji importer powinien mieć możliwość przechowywania 
odpowiednich dokumentów. W drugiej części poprawki chodzi o dostosowanie tekstu do 
poprawki 2, która również ma się przyczynić do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla 
małych i średnich importerów.

Poprawka 37
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 8 (AA) (nowy)

Załącznik VIII sekcja 2.1 (Dyrektywa 93/42/EWG)

(aa) sekcja 2.1 tiret 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„- szczególne właściwości wyrobu, 
określone odpowiednią receptą,” 

Uzasadnienie

Art. 1 lit. d stanowi, że wyżej wspomniana recepta (dla wyrobów wykonanych na zamówienie) 
może zostać wystawiona przez każdą osobę, która jest do tego uprawniona z uwagi na 
kwalifikacje zawodowe. Wbrew temu stwierdzeniu w sekcji 2.1 tiret 4 mowa jest wyłącznie o 
receptach lekarskich. Należy usunąć tę sprzeczność.

Poprawka 38
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 8 (D) 

Załącznik VIII sekcja 4 (Dyrektywa 93/42/EWG)
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4. Informacje zamieszczone w deklaracjach 
określonych w niniejszym załączniku 
powinny być przechowywane przez okres 
co najmniej równy okresowi życia wyrobu 
określonemu przez wytwórcę, jednak nie 
krócej niż przez pięć lat od daty 
wytworzenia.

4. Informacje zamieszczone w deklaracjach 
określonych w niniejszym załączniku 
powinny być przechowywane przez okres 
co najmniej pięciu lat od daty 
wytworzenia.

Uzasadnienie

Nieznany jest żaden przypadek, kiedy przechowywanie zapisów byłoby konieczne przez okres 
dłuższy niż pięć lat. Dlatego dodatkowe obciążenia dla wytwórców wyrobów wykonanych na 
zamówienie, wynikające z dotychczasowych sformułowań, wydają się nieproporcjonalnie 
duże.

Poprawka 39
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 8 (E) 

Załącznik VIII sekcja 5 część wprowadzająca (Dyrektywa 93/42/EWG)

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest
do ustanowienia i utrzymywania 
aktualizowanej na bieżąco systematycznej 
procedury przeglądu doświadczeń 
uzyskanych z wyrobów w fazie 
poprodukcyjnej, w tym przepisów, o 
których mowa w załączniku X, oraz 
wprowadzania właściwych środków w celu 
zastosowania wszelkich koniecznych 
działań korygujących. Deklaracja ta musi 
obejmować zobowiązanie wytwórcy do 
powiadamiania właściwych organów o 
następujących zdarzeniach, niezwłocznie 
po otrzymaniu informacji o nich:

5. W przypadku wyrobów wykonywanych 
na zamówienie wytwórca zobowiązany jest 
do oceny swoich doświadczeń uzyskanych 
w fazie poprodukcyjnej oraz 
wprowadzania właściwych środków w celu 
zastosowania wszelkich koniecznych 
działań korygujących. Deklaracja ta musi 
obejmować zobowiązanie wytwórcy do 
powiadamiania właściwych organów o 
następujących i ewentualnych przyszłych 
zdarzeniach oraz odpowiednich 
działaniach korygujących niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o nich:

Uzasadnienie

Wytwórcy wyrobów wykonanych na zamówienie mają najlepszą możliwość kontroli swoich
produktów, ponieważ znany im jest pacjent. Wymagana w tym miejscu systematyczna 
procedura (wprowadzenie normy ISO 13485) oznacza dodatkowe koszty dla techników 
dentystycznych, optyków, techników aparatów słuchowych i obuwia ortopedycznego itd. w 
wysokości ok. 2-5 tys. euro rocznie. Jest to nieusprawiedliwione, ponieważ ogólne 
sformułowanie również eliminuje ryzyko.
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Poprawka 40
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 9 (B) 

Załącznik IX rozdział II sekcja 2.6 (Dyrektywa 93/42/EWG)

2.6 Podczas obliczania czasu, o którym 
mowa w sekcji 1.1, ciągłe używanie 
oznacza nieprzerwane faktyczne używanie 
wyrobu zgodne z jego przewidzianym 
zastosowaniem. Jeżeli jednak używanie 
wyrobu zostaje przerwane w celu 
niezwłocznej wymiany wyrobu na taki sam 
lub identyczny wyrób, przypadek taki 
uważany jest za przedłużenie ciągłego 
używania danego wyrobu.

2.6 Podczas obliczania czasu, o którym 
mowa w sekcji 1.1, ciągłe używanie 
oznacza nieprzerwane faktyczne używanie 
wyrobu zgodne z jego przewidzianym 
zastosowaniem. Jeżeli jednak używanie 
wyrobu zostaje przerwane w celu 
niezwłocznej wymiany wyrobu na taki sam 
lub identyczny wyrób, przypadek taki 
uważany jest za przedłużenie ciągłego 
używania danego wyrobu, chyba że można 
dowieść, iż taka wymiana eliminuje ryzyko 
związane z dalszym używaniem danego 
wyrobu.

Uzasadnienie

Obecna propozycja może mieć wpływ na klasyfikację szeregu produktów poprzez 
przyporządkowanie ich do wyższej klasy, co jest nieuzasadnione, ponieważ okres kontaktu 
pacjenta z wyrobem nie jest jedynym czynnikiem determinującym klasyfikację pod względem 
zagrożeń. Określenie okresu kontaktu pacjenta z wyrobem należy połączyć z analizą zagrożeń 
wynikających z takiego kontaktu.



PR\615942PL.doc PE 371.745v01-00

PL

UZASADNIENIE

Przedłożony przez Komisję Europejską wniosek dotyczący przeglądu dyrektyw 93/42/EWG 
w sprawie wyrobów medycznych, 90/385/EWG w sprawie wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania oraz dostosowania dyrektywy 98/79/WE w zasadzie należy przyjąć z dużym 
zadowoleniem.
Jednak dokładna analiza obnażyła różne braki wniosku, które powinno zostać usunięte dzięki 
opisanemu poniżej sprawozdaniu. Kluczowe kwestie przedstawiają się następująco: 

1. Rozgraniczenie w stosunku do innych dyrektyw

Sprawne i wolne od biurokracji wdrożenie dyrektywy przez władze wymaga pilnie 
wyraźnego rozgraniczenia w stosunku do innych dyrektyw lub jasnego zdefiniowania wyrobu 
medycznego. W szczególności należy usunąć jak najwięcej zbieżności z pokrewnymi 
dyrektywami, jak np. z dyrektywą w sprawie produktów kosmetycznych, dyrektywą w 
sprawie produktów medycznych lub dyrektywą w sprawie terapii zaawansowanych. 
Wyjaśniono tę kwestię poprzez wprowadzenie szeregu poprawek. Należy podkreślić, że 
żadne produkty zawierające ludzkie tkanki nie powinny zostać objęte zakresem dyrektywy w 
sprawie wyrobów medycznych. W porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za 
opracowanie dyrektywy w sprawie terapii zaawansowanych usunięto z wniosku niniejszej 
dyrektywy odnośne ustępy, które w przyszłości będą objęte wyłącznie zakresem dyrektywy w 
sprawie terapii zaawansowanych.

2. Jasne kryteria podejmowania decyzji dotyczących klasyfikacji wyrobów

Należy umożliwić właściwym organom bezproblemowe przyporządkowywanie 
poszczególnych wyrobów do odpowiednich dyrektyw. Dlatego wskazane jest dołączenie listy 
ze wskazówkami dotyczącymi poszczególnych produktów w formie dodatkowego załącznika 
do dyrektywy 93/42/EWG. Taka lista umożliwi jednoznaczne i wolne od biurokracji 
klasyfikowanie wyrobów.

3. Pewność prawa

Wniosek Komisji nie zapewnia pełnej pewności prawa. Dlatego też w przyszłości należy 
wyjaśnić, że wytwórcy są zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących klasyfikacji 
wyrobów, lub zapewnić im możliwość wniesienia bezpośredniej skargi do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. 
Powinno to pozwolić na uniknięcie wieloletnich procesów przed sądami krajowymi.

4. Przygotowanie do ponownego użytku

Przede wszystkim należy podkreślić, że kwestia tego, czy przygotowanie wyrobów 
medycznych do ponownego użytku jest zasadniczo dopuszczalne, słusznie będzie nadal 
regulowana na szczeblu krajowym. Mimo to w zakresie przygotowania do ponownego użytku 
powinny obowiązywać wspólne standardy europejskie. Ponadto nie powinna mieć miejsca
sytuacja, kiedy określeni wytwórcy deklarują dany produkt w jednym państwie jako wyrób 
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„jednorazowego użytku”, a w innym - jako wyrób „wielorazowego użytku”. Dlatego w 
przyszłości należy ujednolicić znakowanie wyrobów. 

5. Eliminowanie biurokracji

Szczególnie ważne jest uniknięcie znaczącego wzrostu obciążeń biurokratycznych wskutek 
niniejszej zmiany dyrektywy. Dlatego wskazane wydają się jednoczesne korekty w wielu 
miejscach.
Przechowywanie dokumentacji wytwórcy przez okres pięciu lat w celu umożliwienia do niej 
wglądu wydaje się w pełni wystarczające. W przypadku starszych wyrobów wgląd do 
dokumentacji w zasadzie nie był do tej pory konieczny. 
Ustanawianie systematycznej procedury dla wyrobów wykonanych na zamówienie powinno 
obowiązywać tylko w przypadkach, w których dane środki nie są częścią terapii medycznej.
Zasadniczo deklarację zgodności powinien przechowywać lekarz, ponieważ pacjent mógłby 
ją zbyt łatwo zgubić. 
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